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REPUBLIKA HRVATSKA 

KRAPINSKO–ZAGORSKA ŽUPANIJA 

GRAD ZLATAR 

GRADONAČELNIK 

 

KLASA: 711-01/14-01/04 

URBROJ:2211/01-04-02-15-4 

U Zlataru 8. rujna 2015. 

 

GRADSKOM VIJEĆU GRADA ZLATARA 

 

PREDMET: Prijedlog Odluke o sklapanju izvansudske nagodbe u pravnoj stvari 

tužitelja M. S. MILENGRAD d.o.o.  i tuženika Grada Zlatara 

 

 

 Uvodno, pred Trgovačkim sudom u Zagrebu pod poslovnim brojem 32. P P-

2885/2014 između tužitelja M. S. MILENGRAD (nastavno: Tužitelj) i tuženika Grada Zlatara 

vodi se ponovljeni parnični postupak radi isplate iznosa od 466.667,64 kn (četristošezdeset- 

šesttisućašestošezdesetsedamkunašezdesetčetirilipe), uvećanog za zakonske zatezne kamate 

koje teku od 2. travnja 2009. godine pa do isplate, a kojem postupku je prethodilo donošenje 

rješenja Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske (nastavno: VTSRH)  kojim je ukinuta 

presuda Trgovačkog suda u Zagrebu poslovni broj P-3495/09 od 6. svibnja 2010. i predmet 

vraćen na ponovno suđenje.  

 Naime, iz obrazloženja naprijed navedenog rješenja VTSRH-a u bitnom proizlazi kako 

prvostupanjski sud nije uzeo u obzir provođenje građevinskog vještačenja u kaznenom 

postupku koji se vodi protiv Marijana Đureka kao posredno izvedeni dokaz za utvrđivanje 

pravno relevantnih činjenica, a zbog čega je činjenično stanje ostalo nepotpuno utvrđeno, te 

kako će prvostupanjski sud uzeti u obzir dokaze koji su izvedeni od strane prvostupanjskog 

suda, ali i dokaz građevinskog vještačenja koji je izveden u naprijed naznačenom kaznenom 

postupku.  

 Uvažavajući takvo utvrđenje VTSRH-a izvršen je uvid u nepravomoćnu presudu 

Županijskog suda u Zagrebu kojom je Marijen Đurek proglašen krivim za kaznena djela iz čl. 

337. st. 4. i dr. KZ/97, a iz koje proizlazi kako je sud u cijelosti prihvatio nalaz i mišljenje 

građevinskog vještaka koji je u bitnom naveo da su izvedeni radovi i obračunate cijene u 

skladu sa stvarno izvedenim i tržišno prihvatljivim cijenama. 

 Obzirom kako je iz naprijed navedenog osobito izgledno kako će sud u ponovljenom 

postupku ocijeniti odlučnim u prethodnom odlomku opisano građevinsko vještačenje te na 

temelju istog donijeti presudu kojom će se usvojiti tužbeni zahtjev Tužitelja, valjalo je stupiti 

u kontakt s Tužiteljem s ciljem sklapanja nagodbe glede predmetnog zahtjeva, a sve u svrhu 

postizanja što povoljnijeg ishoda predmetne parnice za Grad Zlatar. U međuvremenu je pred 

Trgovačkim sudom u Zagrebu dana 30. lipnja 2015. godine zakazano ročište u ponovljenom 
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postupku pod brojem 32. P P-2885/2014, a koje ročište je, uvažavajući okolnost kako su 

stranke zajednički iznijele prijedlog za mirno rješenje spora, odgođeno do daljnjeg kako bi 

stranke postigle nagodbu i samostalno riješile predmetni spor.  

 Slijedom navedenog je, nakon više održanih sastanaka predstavnika Grada Zlatara sa 

zastupnicima Tužitelja, dana 4. rujna 2015. postignut usmeni sporazum prema kojem će 

stranke u postupku  mirnim putem, izvan suda, urediti svoje odnose na način da ćeTuženik 

Tužitelju na ime potraživanja koja su predmet istog postupka platiti jednokratno iznos od 

550.000,00 kuna (petstopedesettisućakuna) do dana 1. listopada 2015. godine, dok će Tužitelj 

odmah po sklapanju izvansudske nagodbe povući tužbu u naprijed rubriciranom predmetu. 

 Međutim, obzirom da iznos od 550.000,00 kuna prelazi iznos određen u čl. 39. Statuta 

Grada Zlatara („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ 36/A/13) kojim  je 

gradonačelnik ovlašten samostalno raspolagati, potrebno je od strane Gradskog vijeća Grada 

Zlatara donijeti odluku kojom će se gradonačelnik Grada Zlatara ovlastiti za sklapanje 

predmetno naznačene izvansudske nagodbe. 

 Zaključno, uvažavajući sve naprijed navedeno, a osobito okolnost kako svako daljnje 

produljenje predmetnog parničnog postupka utječe na povećanje iznosa zakonskih zateznih 

kamata koje teku od 2. travnja 2009. godine i s danom sastavljanja ovog Prijedloga prelaze 

iznos od 470.000,00 kuna, predlaže se Gradskom vijeću Grada Zlatara donijeti Odluku kao u 

prilogu ovog Prijedloga.   

 

GRADONAČELNIK 

Stanko Majdak 


